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Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta 
kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya-i 
Kebir Camii; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve 
işlevselliği ile sanat dünyasında önemli bir yer 
tutmaktadır.

Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da 
yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç 
kez inşa edilmiştir. Günümüz Ayasofya’sı, İmparator 
Justinianos tarafından dönemin iki önemli mimarı 
Tralles’li (Aydın) Anthemios ve Miletos’lu (Balat) 
İsidoros’a yaptırılmıştır. 

Yazılı kayıtlara göre, bu iki baş mimarın yanı sıra, 
yapıda yüzlerce mimar çalışmış ve bu mimarların 
her birinin yüzlerce çalışanı olmuştur. Tarih boyunca 
Ayasofya’ya Osmanlı Devleti tarafından birçok 
değişiklik ve ekleme yapılmıştır.

Başlangıçta kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Fatih 
Sultan Mehmet’in 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u 
fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen 
sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve 
Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak
varlığını sürdürmüştür.

Ayasofya, bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından 
1462 yılında kendi ismi ile kurduğu vakfın bir parçası 
haline getirilmiştir. Bu nedenle Ayasofya’nın vakıf 
senedindeki kullanım amacının dışında bir amaç için 
tahsis edilmemesi esastır. 

Fetih öncesinde protokol kilisesi olan Ayasofya, 
Topkapı sarayına yakınlığı nedeniyle fetih sonrasında 
da protokol camisi olarak hizmet vermiştiir. 

Ayasofya Kebir Cami
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Ayasofya Camisi; 24.11.1934 tarih ve 2/1589 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olarak ilan edilmiş ve 
bu tarihten itibaren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne bağlı bir “Anıt Müze” olarak hizmet 
vermiştir.

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya’yı müzeye çeviren 24 
Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş 
ve ardından yayınlanan 2729 sayılı 10 Temmuz 2020 
tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya amacı 
doğrultusunda camii olarak tekrar ibadete açılmıştır.

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde 18 miras alanı bulunmaktadır. 

Ayasofya’nın da dahil olduğu İstanbul’un Tarihi 
Alanları 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
eklenmiştir. Ayasofya; Dünya Mirası Sözleşmesi 
gereğince, evrensel değeri, özgünlüğü ve bütünlük 
koşullarını kapsayacak şekilde korunmaktadır. Türkiye, 
1983 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aktif 
olarak katkıda bulunmaktadır. İstanbul, 1985 yılında 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 tarihi alanı ile dahil 
edilmiştir.

14.04.1982 tarihli ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan bu 
Sözleşme, 23.05.1982 tarihli ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
onaylanarak, 14.02.1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Sözleşme, dünya mirasına dahil varlıkların insanlığın 
ortak mirasının bir parçası olduğunu kabul ederek bunların korunması 
amacıyla dünya çapında bağlayıcı niteliği haiz bir koruma sistemi 
oluşturmuştur.
Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla 
başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve 
Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) 
uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir 
işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı 
doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır. 

1972 Dünya Mirası Sözleşmesi
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Ayasofya’nın Statüsü 
Kültür ve medeniyet beşiği olan Türkiye, özellikle İstanbul, dünya mirasını 
korumak konusunda örnek teşkil etmektedir. Bunun bir göstergesi de kilise 
ve sinagog cemaatlerinin azalmasına rağmen bu ibadethanelerin açık kalması 
desteklenmektedir.

Ayasofya, İstanbul siluetinde merkezi olan ve İstanbul’un yolculuğunu 
özetleyen bir yapıdır. Türk halkından bu tarihi yapının cami kimliğine 
kavuşması için büyük bir talep gelmiştir. Nitekim Ayasofya, bu şehrin 
İstanbul olduğu günden itibaren 500 yıl boyunca cami işlevi görmüştür. 
Ayasofya, kendine özgü karakteri ile İstanbul’un en önemli simgesi ve tüm 
dünya mimarisinin en önemli yapılarından biridir. Dolayısıyla Türkiye’deki 
Müslümanlar için özel statüsünü ve yerini göz ardı edemeyiz. Ayasofya’nın 
kiliseden camiye çevrildiği iddiasına gelince, yüzyıllar boyunca cami olarak 
hizmet veren Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmış olması nedeniyle ortaya 
atılan iddialar ve yapılan eleştiriler doğru değildir.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, dünya mirası özelliğine zarar vermez. 
Tıpkı Fransa’nın ikonik Notre Dame veya Köln Katedrali gibi dünya kültür 
mirası listesinde bulunan yapıların ibadete ve aynı zamanda ziyarete açık 
olduğu gibi, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmış olması insanların 
ziyareti için bir engel teşkil etmemektedir. Türkiye’deki tüm camiler halka 
açıktır. Ayasofya’nın bitişiğinde bulunan Sultanahmet Camii, Türkiye’deki 
diğer tüm camiler gibi yerli ve yabancılara, müslümanlara ve gayrimüslimlere 
açık olan kapıları ile herkes için işlevsel olmayı başarmıştır. Ayasofya da bu 
modeli takip edecektir.

Hükümetimiz, Türk anayasası ve kanunlarının güvence altına aldığı din ve 
inanç özgürlüğünü korumak için hiçbir ayrım gözetmeksizin vatandaşları için 
devrim niteliğinde adımlar atmıştır, atmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Türkiye, Ayasofya da dâhil olmak üzere Türkiye’nin sahip olduğu 
tüm kültür varlıklarını Türk kültür ve tarihinden kaynaklanan hoşgörü geleneği 
çerçevesinde titizlikle korumaktadır.

Türkiye, İstanbul’un fethinden bu yana, Ayasofya’nın tarihi, kültürel ve manevi 
değerinin korunmasına önem vermektedir. Ayasofya, topraklarımız üzerinde 
yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye’nin mülkiyetindedir. Ayasofya 
ile ilgili her türlü tasarruf hakkı, Türkiye’nin egemenlik hakları içerisinde 
Türkiye’nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur.
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Hukuki Statüsü
Uluslararası hukukta devletlerin egemen eşitliği ilkesi geçerlidir. Bahse 
konu ilkeye göre, egemen ve eşit olduğu kabul edilen her bir devlet ülkesi 
üzerinde mutlak egemenliğe sahiptir. Türkiye’nin de kurucu üyelerinden biri 
olduğu BM’nin kurucu belgesi olan BM Andlaşması madde 2(1)’de, BM’nin 
tüm üyelerin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulduğu ve her bir devletin diğer 
devletlerin egemenliğini tanıyacağı kabul edilmektedir. 

Egemen eşitlik ilkesinin uluslararası hukuktaki en somut şekli ise, bir devletin 
iç işlerine müdahalenin yasaklanmasıdır. Buna göre üye devletler birbirlerinin 
egemenliğine halel getirecek her tür tavır ve davranıştan kaçınmakla 
yükümlüdür. 

Aynı durum BM için de geçerli olup BM Andlaşması madde 2(7) uyarınca, 
Andlaşma’nın herhangi bir hükmünün, başta devletin siyasi ve iktisadi 
düzenini belirleyen kurallar olmak üzere herhangi bir devletin milli yetkisi 
dahilindeki konularda BM’ye müdahale yetkisi vermediği açıkça ifade 
edilmektedir. Bununla birlikte bir devlet, kendi yetki sahasındaki bir konuya 
uluslararası bir andlaşma vasıtasıyla uluslararası nitelik kazandırarak bu 
konuyu kısmen ya da tamamen kendi yetki sahasından çıkarabilir, diğer 
devletleri ve uluslararası kuruluşları bu konuda yetkili kılabilir. Böyle bir 
durumda iç işlerine karışmama ilkesinin sınırları, devletin kendi iradesi 
dahilinde sınırlandırılmaktadır. Bahse konu ilkenin ihlali ise, ancak öngörülen 
sınırların aşılması durumunda söz konusu olacaktır.

Türkiye; Ayasofya’nın camilikten çıkarılıp müze haline getirilmesine yönelik 
statü değişikliğini, egemenlik yetkisine dayanarak iç hukuku kapsamında 
çıkardığı 24 Ekim 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile birlikte 
idari bir tasarrufla gerçekleştirmiştir. Gerek işlemin tesis edildiği süreçte 
gerekse bugüne dek geçen süre zarfında Türkiye’nin Ayasofya’nın hukuki 
statüsünü belirlemeye yönelik egemenlik yetkisini diğer bir uluslararası hukuk 
kişisiyle paylaştığına dair bir bilgi veya belge söz konusu değildir. I. Dünya 
Savaşı sonrasındaki Paris Konferansı’nda, Sevr Anlaşması’nda hatta Lozan 
Konferansı’nda İstanbul ve azınlıklar konusu görüşülürken Ayasofya’nın 
gündeme geldiği ve durumunun tartışıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte, 
ne Lozan Andlaşması’nda ne de bir başka uluslararası hukuk belgesinde 
Ayasofya’ya dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 

Belirtilmesi gereken bir başka husus, Ayasofya korunması gerekli kültür 
varlıklarının en özgün örneklerinden biri olarak Dünya Kültür Mirası listesinde 
yer alıyor olmasıdır. 

Sözleşme ile birlikte kurulan Dünya Mirası Komitesi tarafından oluşturulan 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kültürel ve doğal varlıklar, özel bir koruma 
rejimine tabidir. 

Nitekim Sözleşme’nin “Kültürel ve Doğal mirasın Ulusal ve Uluslararası 
Korunması” üst başlığını taşıyan 4 ve 5. maddeleri, kendi topraklarında yer 
alan ve Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan varlıklarının korunması için taraf 
devletlerin ne tür yükümlülükler altına girdiğini düzenlemektedir. 

Sözleşme açısından değerlendirildiğinde Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, 
Türkiye’nin söz konusu hükümler dahil Sözleşme ile üstlendiği başta kültürel 
varlıkların korunması, muhafazası, teşhiri ve gelecek nesillere aktarılması dahil 
herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmediği gibi Liste’ye alınmasına esas teşkil 
eden özelliklerinin kaybı anlamına da gelmemektedir. 

Ayrıca, yapılacak her tür röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 
standartlara ve kültür mirasını koruma ilkelerine uygun bir şekilde 
gerçekleştirildiği takdirde eserin temel özelliklerinin ortadan kaldırılması veya 
tahrip edilmesi şeklinde bir risk veya zarar söz konusu değildir. 

Sözleşme dikkate alındığında, eserin statüsünde yapılacak bir değişikliğin 
Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklere aykırı düştüğü yönünde bir 
iddianın temelsiz olacağı sonucuna varıldığı gibi Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülebilmesi için Dünya Mirası Komitesi’nin iznine gerek olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca, Sözleşme’nin 6. maddesinde, taraf devletlerin, kültürel 
ve doğal mirasın toprakları üzerinde bulunduğu devletlerin egemenliğine tam 
olarak saygı gösterecekleri hüküm altına alındığı belirtilmelidir.

Keza Ayasofya’nın hâlihazırda müze olan statüsünün camiye çevrilmesi 
halinde ülkemizin taraf olduğu BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 
18.maddesinde düzenleme altına alınan din ve vicdan özgürlüğünün ihlalini 
teşkil edip etmeyeceği sorusu da akla gelmektedir. Bu noktada ise müze olan 
statünün eski hale getirilmesinin, din ve vicdan özgürlüğünün gereğinin yerine 
getirilmesi olarak mütalaa edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer bir 
deyişle, 500 yıl gibi olağanüstü uzun bir süre cami olan bir mekânın, bu dine 
mensup olanların talep ve beklentileri doğrultusunda ibadete açılmasının, 
insan hakları hukuku bakımından din ve vicdan özgürlüğünü daha da 
güçlendireceği değerlendirilmektedir.
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27-30 Haziran 2018 tarihleri 
arasında Areda Araştırma 
Şirketi tarafından yapılan 
anket, Türkiye’nin 18 yaş 
ve üzeri nüfusunu temsil 

eden altı bin kişiyle 
yüz yüze görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir.

 
“Ayasofya, cami statüsüne 

dönüştürülüp ibadete
açılmalı mıdır?” 

Ayasofya Anketi

78,6%
EVET

HAYIR
21,4%

Ayasofya Hakkında
Doğru Bilinen Yanlışlar

Ayasofya kiliseden camiye çevrildi.

Binanın tarihi dokusu zarar 
görecektir.

Bu karar kaçınılmaz olarak 
güvensizliği körükleyecek, dini 
topluluklar arasında bölünmeyi 
teşvik edecek, diyalog ve işbirliği 
çabalarına zarar verecektir.

Ayasofya’nın evrensel değerlerine 
zarar verebilecek bir karar 
almadan önce Türk yetkilileri 
UNESCO ile diyalog kurmalıdır. 

Ayasofya kiliseden değil müzeden camiye çevrilmiştir.

Ayasofya'nın özellikleri, UNESCO Dünya Kültürel ve 
Doğa Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme ve ulusal 
mevzuatımız kapsamında muhafaza edilmeye ve 
korunmaya devam edecektir. 

Türk milleti, Türkiye’nin çok inançlı geleneklerini ihya 
etmekten gurur duymaktadır. Bunun bir göstergesi de 
kilise ve sinagog cemaatlerinin azalmasına rağmen bu 
ibadethanelerin açık kalması desteklenmektedir.

Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine 
Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesinde iç 
işlerimizi ilgilendiren bir konudur. Ayasofya'nın camiye 
çevrilmesi yasal bir karara saygı duyulması ve 
uygulaması ile ilgilidir.

Yanlış Doğru
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Türkiye’de
Dini Yapıların Korunması
Farklılıkları bir zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgi üzerine inşa 
edilmiş köklü bir medeniyetin mensubu olarak AK Parti, tüm Türk
vatandaşlarının inançları, mezhepleri ve etnik kökenleri ne olursa olsun 
dinlerini, kültürlerini ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine önem 
vermektedir.

AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dini özgürlükler alanında önemli 
düzenlemeler yapıldı.

2003 ve 2014 yılları arasında, geçmişte devlet tarafından el konulan veya 
farklı nedenlerle gayrimüslimler tarafından kullanılmayan binden fazla “kimliği 
belirsiz” mülk gayrimüslim azınlık vakıflarına iade edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli kültürel mirasını korumak 
ve sürdürmek için yeni projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Bin 
yıl öncesine dayanan Akdamar Kilisesi, büyük bir özenle restore edildi. 
Trabzon’da Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı ve İstanbul Balat’taki 
Demir Kilise restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Kilise ve 
manastırlar dahil Süryanilere ait taşınmaz malların mülkiyet sorunu çözüldü ve 
tapuları Süryani cemaatine devredildi.

Diyarbakır Sur’da PKK’lı teröristlerin saldırılarında hasar gören Mar Petyun 
Keldani Kilisesi ve Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi Surp Giragos Kilisesi 
restorasyon aşamasındadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sınır kenti Edirne’de 
bulunan Büyük Sinagog’un restorasyon ve renovasyonunu tamamladı.
Türkiye ayrıca vakıflar veya vakıflarla ilgili tüzüklerini eski Osmanlı dilinde 
yeniden yazarak, 2007’de AB uyum politikalarının bir parçası olarak yeni 
vakıflar yasasını çıkararak azınlık haklarını iyileştirmenin yolunu açtı.
Türkiye her dinden, her inançtan vatandaşına ibadet imkânı sunan bir ülkedir. 
Hâlihazırda ülkemizde sayıları 435’i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete 
açıktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2863 sayılı yasa kapsamında bugüne 
kadar, İstanbul İlinde 153 kilise, 8 manastır, 5 şapel olmak üzere toplam 166 
adet, Anadolu’da 1178 kilise, 166 şapel, 103 manastır, 29 bazilika olmak üzere 
toplam 1476 adet olmak üzere toplam 1642 adet Kilise, Şapel, Manastır ve 
Bazilika’nın tespiti ve tescili yapılmıştır.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli veya Maliye’nin 
mülkiyetinde bulunan 210 adet kültür varlıklarından bugüne kadar toplamda 
33 adet kilisenin proje ve restorasyonları tamamlanmış, 8 adet kilisenin 
restorasyon çalışmaları devam etmekte olup, 5 adet kilisenin restorasyonunun 
yapılmasına yönelik projeleri hazırlatılmaktadır. 

Diğer yandan Türkiye, Balkanlar’dan Orta Doğu, Güney Asya, Orta Asya 
ve Doğu Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada 5 binin üzerinde anıtın 
restorasyon çalışmalarına bilgi birikimi ve tecrübesiyle katkıda bulunmuştur.
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1898 yılında yapılan ve demir iskelet sistemiyle Demir Kilise, hâlen türünün 
dünyadaki tek örneğidir. Bulgar cemaati için ibadethane olarak hizmet 
vermenin yanında, İstanbul’un güzelliğine ve zenginliğine de katkıda 
bulunmaktadır. 

Restorasyonu tamamlanan Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Bulgar Ortodoks Kilisesi 
Patriği Neofit’in katılımıyla gerçekleştirilen törenle 7 Ocak 2018 tarihinde 
ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2019 yılında temeli atılan 
İstanbul Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhuriyet tarihinde 
İstanbul’da açılmış ilk Süryani kilisesidir.

Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi)
Demir Kilise, İstanbul ilinin Fatih ilçesinde yer almaktadır.

İstanbul  Mor Efrem Süryani 
Kadim Ortodoks Kilisesi
İstanbul Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, İstanbul 
ilinin Bakırköy ilçesinde yer almaktadır.
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Sümela Manastırı
Sümela Manastırı, Karadeniz bölgesi Trabzon ilinin Maçka 
ilçesinde yer almaktadır.

Sümela Manastırı (Meryem Ana-Virgin Mary) Barnabas ve Sophronios isimli 
iki keşişin gördükleri rüya sonrası Atina’dan gelip Trabzon’da küçük bir 
kilise yapmaları üzerine 4. yüzyılda kurulmuştur. Manastır, UNESCO Dünya 
Mirası listesine eklenmiş ve 2000 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesindedir. Yapı, kayaların düşme riski nedeni ile 1600 yıl önce Kuzey 
Anadolu Dağları’nın içine oyulmuştur, manastır alanı Eylül 2015 tarihinde 
ziyaretçilere kapatılmıştır.

Yaklaşık 11 milyon Türk lirası mâliyet ile manastırın çevresel düzenleme 
planının ilk aşaması, manastırı çevreleyen kayalar üzerinde ve avlusunu da 
içeren bir bölümünde yürütülmüş, Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılmıştır. 
Restorasyonun  ikinci  aşaması  tamamlandıktan  sonra  manastırın  yüzde 
65’lik  kısmı  28  Temmuz  2020  tarihinde  Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip 
Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yerinde katıldığı 
tören ile açılmıştır. Fener Rum Patriği Bartholomew, Sümela Manastırı’nın 
restorasyonuna olan desteği ve ilgisi için Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip 
Erdoğan’a  şükranlarını  ifade etmiştir.

Sümela Manastırı ibadete açıldığı 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45,000 
yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir. Manastırın geriye kala 
yüzde 35’lik yenilenecek kısmı olan üçüncü aşama 1 Temmuz 2021 tarihinde 
bitecektir. Üçüncü ve dördüncü aşama maliyeti 44 milyon Türk lirası olarak 
tahmin edilmektedir. Yenilemeden sonra yetkililer, Sümela Manastırı’nı Dünya 
Mirası Listesine koymaları için UNESCO’ya başvuracaklardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Temmuz 2020 tarihinde restore edilen Sümela 
Manastırı’nı yeniden açtı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela’nın restorasyonu ve yeniden 

ziyarete açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
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Antakya Türk Katolik Kilisesi

Hatay, zengin kültürel mirası ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
barış, kardeşlik ve hoşgörü kentidir. Dünyanın ilk kilisesi St.Peter Kilisesi ve 
Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar Camii, Antakya’da bulunmaktadır.

Hükümetimiz ayrıca, İskenderun Süryani Kilisesi, İskenderun Rum Katolik 
Kilisesi ve Yayladağı Rum Ortodoks Kilisesi’ni restore ederek dünya mirasına 
katkıda bulunmaya devam etmiştir.

Akdamar Kilisesi, MS 915-921 yıllarında Van’da Mimar Manuel tarafından 
yaptırılmış ve aslen bir saray kilisesi  olarak  inşa  edilmiş,  ancak  daha  sonra 
manastır kilisesine dönüştürülmüştür. Kilise, Türkiye Ermenileri ile Ermenistan 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik  bir  adım  olarak  2005-2007 
döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde restore edilmiştir.

Akdamar Kilisesi’nin restorasyonu 30 Mart 2006’da tamamlanmış olup Türk ve 
Ermeni heyetlerinin katıldığı bir törenle 29 Mart 2007’de hizmete açılmıştır.

Akdamar Kilisesi
Akdamar Kilisesi, Doğu Anadolu Bölgesi Van ilinin Gevaş ilçesi 
sınırları içerisinde Akdamar Adası’nda yer almaktadır.

Antakya Türk Katolik Kilisesi, Akdeniz Bölgesi Hatay ilinin 
Antakya ilçesinde yer almaktadır.
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Meryem Ana Kilisesi

Mardin; İslam, Hıristiyanlık, Musevilik gibi farklı 
dinlerin; Araplar, Kürtler, Ermeniler, Çeçenler, 
Türkler gibi çeşitli etnik gruplara mensup 
kişilerin kardeşlik ve sosyal uyum ortamında 
yaşadığı bir şehirdir. 7000 yıldır 7 farklı dil, 7 
din ve 7 kültürün yaşadığı bir kültür merkezi 
olan Mardin, birçok medeniyetin beşiği olmuştur 
ve çeşitli etnik gruplara ve kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır.

Meryem Ana Kilisesi, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi  Mardin ili  Midyat 
ilçesinde yer almaktadır.
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Türk milleti, Türkiye’nin çok inançlı geleneklerini ihya etmekten gurur duymaktadır. 
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, geleneksel statüsünün yeniden sağlanması 
anlamına gelmektedir. Bu karar, hiçbir suretle bu yapının tarihi mirasının bağlantısını 
ortadan kaldırmamaktadır.

Ayasofya, yüzyıllar boyunca Hristiyan bir kimliğe sahip olmuştur ve bu kimlik asla 
ortadan kaldırılmayacaktır. Bu kimlik, yapının her köşesinde varlığını sürdürmektedir.

Ayasofya, Türkiye’de yaşayan 80 milyonu aşkın Müslüman için büyük önem 
taşımaktadır. Müslüman toplumu olarak ülkemizin en önemli kültürel hazinelerinin 
birinde düzenli olarak ibadet edebilecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya’yı müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararını iptal etmesi ve ardından yayınlanan 2729 sayılı, 10 Temmuz 
2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle Ayasofya Camii ibadete açılması dünyanın her yerinden 
müslümanların bu tarihi ve büyük anlam taşıyan mekânda ibadet edebilmelerini 
mümkün kılacaktır.

Ayasofya’nın kapıları, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilere açık olacaktır. Tüm 
dini inançlardan insanlar, tıpkı diğer camilerimiz gibi, burayı da istedikleri zaman 
ziyaret edebileceklerdir.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, dünya mirası özelliğine zarar vermez. Notre 
Dame veya Köln Katedrali gibi dünya kültür mirası listesinde bulunan yerlerde 
Hristiyanların ibadet etmesini normal karşılayıp, Müslümanların Ayasofya’da 
ibadet etmesine itiraz etmek, ancak İslamofobiyle açıklanabilir. Ayasofya’nın 
statüsü uluslararası bir mesele değil, Türkiye’nin ulusal egemenlik meselesidir. 
Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye’nin 
mülkiyetindedir. 6. yüzyıla kadar uzanan önemli bir tarihi ve kültürel miras alanı olan 
Ayasofya’nın özellikleri korunmaya devam edecek ve tıpkı Sultanahmet Camisi gibi 
dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilere açık kalacaktır.

Bugün de ülkemizin her köşesindeki camilerimiz yanıbaşında her inanca ait 
yüzlerce tarihi mabet vardır. Cemaati olan her yerde kiliseler ve havralar faaliyet 
göstermektedir. Halen ülkemizde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor.

Hükümetimiz, Türkiye’nin çeşitli kültürel mirasını korumak ve sürdürmek için yeni 
projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2003 
yılından bu yana, bin yıllık bir geçmişi olan Van’daki Akdamar Kilisesini, Trabzon 
Altındere Vadisi’ndeki Sümele Manastırını, İstanbul Balat’taki Demir Kiliseyi ve daha 
birçok mâbedi restore edip ibadete açmıştır. 

Sonuç
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